ADVERTÊNCIAS SANITÁRIAS EM BEBIDAS ALCOÓLICAS
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Advertência sanitária é uma mensagem colocada no rótulo de
vasilhame, garrafa, lata ou embalagem de bebidas alcoólicas para
alertar os consumidores sobre os possíveis riscos e danos
associados ao consumo do produto.
Em todo o mundo, somente 47 países exigem a inserção de advertências informando os riscos e danos à saúde em rótulos ou embalagens de bebidas alcoólicas (1).
Esses alertas são pequenos, na sua maioria, e contêm mensagens genéricas sem
seguir critérios científicos.
O álcool é o único produto prejudicial à saúde de amplo consumo para o qual não
há normas ou não é obrigatório incluir no rótulo informação sobre o conteúdo, a
qualidade, o valor nutricional e outros dados, como é feito com outros produtos.
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É um direito do consumidor conhecer os riscos à saúde e
os danos associados ao consumo de álcool.
As mensagens de advertência são uma maneira eficiente
de divulgar as evidências científicas relacionadas ao
consumo de álcool aos usuários, sobretudo aos
consumidores habituais.

Recomendações

As advertências podem influenciar as decisões de
consumo tomadas pelos jovens e são importantes para
proteger as crianças e outros grupos vulneráveis.
As advertências sanitárias introduzem ou incentivam o
debate ou a deliberação sobre o impacto do consumo de
álcool na saúde.
As advertências complementam e sustentam outras
políticas de álcool, como a determinação de preços e
impostos sobre o álcool, a regulamentação do marketing
de bebidas alcoólicas e outras.
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Todos os países devem estabelecer a
obrigatoriedade de incluir advertências
sanitárias em rótulos ou embalagens de bebidas
alcoólicas de acordo com as melhores evidências
científicas de design e conteúdo, e
avaliar o efeito do uso desses
alertas na percepção e no
comportamento dos consumidores.

Sim. Inclusive, as evidências científicas acumuladas nos últimos
anos destacam os elementos do rótulo que surtem mais
impacto (2) na conscientização do público, como, por exemplo,
a informação de que o álcool causa câncer (3).
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A estimativa é que, em 2016, ocorreram 3 milhões de mortes atribuíveis
ao uso de álcool, representando 5,3%
do total de mortes (4).
Estima-se que 4,1% dos novos casos de câncer
registrados mundialmente em 2020 podem
ser atribuídos ao consumo de álcool (5).
Os danos associados ao consumo de álcool
também incluem:
lesões
violência interpessoal
intoxicação alcoólica
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As advertências geralmente mostram
mensagens ou ilustrações do consumo de
álcool por menores de idade e grávidas ou
ao dirigir sob efeito do álcool. Mas os
consumidores também devem ser
conscientizados sobre outros danos à saúde
causados pelo álcool.
As advertências nos rótulos ou embalagens
de álcool devem:
enfatizar os danos à saúde associados ao
uso de álcool que devem ser de
conhecimento geral, como violência e
câncer,
conter informação objetiva e clara,
ser de tamanho grande, com mensagens
em cores e ilustrações e
alternar diferentes mensagens de saúde.

comportamentos sexuais de risco

problemas de saúde mental

abortos espontâneos e natimortos
ou transtorno do espectro
alcoólico fetal

problemas sociais, familiares e no
trabalho, e desemprego

pressão alta, doenças do coração
e do fígado, derrame e problemas
digestivos
dificuldade de aprendizagem e
memória
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transtornos relacionados ao consumo
de álcool ou dependência do álcool
vários tipos de câncer, como câncer
de mama, boca, garganta, laringe,
esôfago, cólon, reto e fígado.
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